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prEN IEC 61163-2:2018 
Triere prin încercări de fiabilitate la stres. Partea 2: 
Componente 
dea: 2019-03-15 
 
V06 CONDENSATOARE ŞI REZISTOARE 
 
FprEN IEC 60384-17:2018 
Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. 
Partea 17: Specificaţie intermediară: Condensatoare fixe 
pentru curent alternativ şi pentru impulsuri cu dielectric din 
folie de polipropilenă metalizată 
dea: 2019-01-25 
 
V09 SEMICONDUCTOARE 
 
prEN IEC 62047-35:2018 
Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive 
microelectromecanice. Partea 35: Metoda de încercare a 
caracteristicilor electrice sub deformarea prin îndoire 
pentru dispozitive electromecanice flexibile și pliabile 
dea: 2019-03-15 
 
V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE 
 
FprEN IEC 60512-99-002:2018 
Conectoare pentru echipamente electronice Încercări şi 
măsurări. Partea 99-002: Programe de încercare de 
anduranţă. Încercarea 99b, Program de încercare pentru 
deconectarea neintenționată sub sarcină electrică 
dea: 2019-01-25 
FprEN IEC 61076-3-124:2018 
Conectoare pentru echipamente electronice. Prescripţii de 
produs. Partea 3-124: Conectoare rectangulare. 
Specificaţie particulară pentru conectoare rectangulare cu 
10 căi, ecranate, libere și fixe, pentru I/O și transmisie de 
date cu frecvenţe până la 500 MHz 
dea: 2019-02-01 
 
prEN IEC 61076-2-011:2018 
Conectoare pentru echipamente electrice şi electronice. 
Prescripţii de produs. Partea 2-011: Conectoare circulare. 
Specificaţie particulară pentru conectoare de cuplare 
baionetă B12 pe baza interfețelor de conjugare în 
conformitate cu  
IEC 61076-2-101 și IEC 61076-2-109 
dea: 2019-03-08 
 
FprEN IEC 62966-1:2018 
Structuri mecanice pentru echipamente electrice și 
electronice. Spațiu de depozitare pentru dulapurile IT. 
Partea 1: Dimensiuni și cerințe mecanice 
dea: 2019-01-25 
 
V12 DISPOZITIVE MAGNETICE 
 
FprEN IEC 63093-4:2018 
Miezuri de ferită. Linii directoare privind dimensiunile și 
limitele neregulilor de suprafață. Partea 4: Miezuri RM 
dea: 2019-02-01 
 
V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE 
 
prEN IEC 63077:2018 
Bune practici de recondiţionare pentru echipamentele de 
imagistica medicala 
dea: 2019-03-08 
 
V16 REGULATOARE DE PROCES 
EN IEC 61918:2018/prAA:2018 
Reţele de comunicaţie industriale. Instalarea reţelelor de 

comunicaţie în locaţii industriale 
dea: 2019-03-01 
 
FprEN IEC 62443-4-2:2018 
Reţele de comunicaţie industriale. Securitatea sistemelor 
de automatizare industrială şi control. Partea 4-2: Cerinţe 
de securitate tehnică pentru componente IACS 
dea: 2019-02-01 
 
V18 COMENZI AUTOMATE 
 
FprEN 60730-2-9:2016/prA2:2018 
Dispozitive de comandă automată electrice. Partea 2-9: 
Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă 
termosensibile 
dea: 2019-03-01 
 
V23 DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE 
 
EN 62852:2015/prA1:2018 
Conectoare pentru aplicaţii de curent continuu în sisteme 
fotovoltaice. Cerinţe de securitate şi încercări 
dea: 2019-03-08 
 
FprEN IEC 62892:2018 
Procedura de încercare pentru efectuarea ciclurilor termice 
extinse ale modulelor fotovoltaice 
dea: 2019-01-25 
 
V27 AUDIO, VIDEO ŞI ECHIPAMENTE ŞI SISTEME 
AUDIO-VIZUALE 
 
prEN IEC 63005-2:2018 
Înregistratoare de date video pentru identificarea şi analiza 
cauzelor accidentelor vehiculelor rutiere. Partea 2: Metode 
de testare pentru evaluarea performanțelor funcțiilor de 
bază  
(TA 17) 
dea: 2019-03-08 
 
V28 FIBRE OPTICE 
 
FprEN IEC 60793-1-31:2018 
Fibre optice. Partea 1-31: Metode de măsurare şi 
proceduri de încercare. Rezistenţa la tracţiune 
dea: 2019-01-18 
 
FprEN IEC 60793-1-40:2018 
Fibre optice. Partea 1-40: Metode de măsurare şi 
proceduri de încercare - Atenuare 
dea: 2019-01-18 
 
FprEN IEC 61300-2-46:2018 
Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu 
fibre optice. Metode fundamentale de încercare şi de 
măsurare. Partea 2-46: Încercări - Căldură umedă, ciclică 
dea: 2019-02-01 
 
prEN IEC 61300-2-54:2018 
Dispozitive de interconectare a fibrei optice şi componente 
pasive. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare. 
Partea 2-54: Încercări. Atmosferă corosivă (gaz mixt) 
dea: 2019-03-01 
 
FprEN IEC 62496-4-1:2018 
Plăci cu circuite optice. Standarde de interfaţă. Partea 4-1: 
Ansamblul OCB cu ghidaj de undă terminat folosind 
conectori PMT cu un singur rând şi 12 canale 
dea: 2019-01-18 
 
W01 MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE 



 
EN 60034-18-42:2017/prA1:2018 
Maşini electrice rotative. Partea 18-42: Sisteme de izolaţie 
electrică rezistente la descărcări parţiale (Tip II) utilizate în 
maşini electrice rotative alimentate prin convertizoare de 
tensiune. Încercări de calificare 
dea: 2019-03-15 
 
W02 TURBINE: Hidraulice, cu abur, eoliene şi energia 
marină 
 
FprEN IEC 60193:2018 
Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe. 
Încercări de recepţie pe model 
dea: 2019-01-25 
 
FprEN IEC 61400-24:2018 
Sisteme eoliene de generare a energiei. Partea 24: 
Protecţia împotriva trăsnetului 
dea: 2019-01-25 
 
FprEN IEC 61400-3-1:2018 
Sisteme eoliene de generare a energiei. Partea 3-1: 
Cerinţe de proiectare pentru turbine eoliene pentru 
platforme continentale 
dea: 2019-01-25 
 
W09 ACUMULATOARE 
 
FprEN IEC 62902:2018 
Baterii secundare: Simboluri de marcare pentru 
identificarea lor chimică 
dea: 2019-01-18 
 
W10 ELECTRONICĂ DE PUTERE 
 
FprEN IEC 62909-2:2018 
Convertoare de putere conectate prin reţea bidirecţională. 
Partea 2: Interfaţa dintre GCPC şi resursele distribuite de 
energie 
dea: 2019-02-01 
 
W11 ACCESORII ELECTRICE 
 
prEN IEC 63172:2018 
Metodologia pentru determinarea clasei de eficiență 
energetică a accesoriilor electrice 
dea: 2019-03-15 
 
W12 DISPOZITIVE DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ 
 
prEN IEC 60519-1:2018 
Securitatea în instalaţiile destinate tratamentului 
electrotermic sau electromagnetic. Partea 1: Cerinţe 
generale 
dea: 2019-03-15 
 
W19 DESCĂRCĂTOARE DE SUPRATENSIUNE 
 
prEN IEC 61643-331:2018 
Componente pentru dispozitive de protecţie a 
descărcătoarelor de joasă tensiune. Partea 331: Prescripţii 
de performanţă şi metode de încercare pentru varistoare 
cu oxizi metalici (MOV) 
dea: 2019-03-08 
 
W24 SISTEME DE COMANDĂ LA DISTANŢĂ 
 
FprEN IEC 61968-4:2018 
Integrarea de aplicaţii la companiile de distribuţie a 
energiei electrice. Interfeţe de sistem pentru 
managementul distribuţiei. Partea 4: Interfeţe pentru 
înregistrări şi gestiune de capital 
dea: 2019-01-25 

 
W25 PERFORMANŢELE APARATELOR 
ELECTROCASNICE 
 
FprEN 60704-2-3:201X/prA11 
Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de 
încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin 
aer. Partea 2-3: Prescripţii specifice pentru maşini de 
spălat vase 
dea: 2019-03-08 
 
prEN IEC 60704-2-7:2018 
Aparate electrocasnice şi similare. Cod de încercare 
pentru determinarea zgomotului aerian. Partea 2-7: 
Prescripţii specifice pentru ventilatoare 
dea: 2019-03-15 
prEN IEC 62885-8:2018 
Aparate de curăţat suprafeţe. Partea 8: Aspiratoare uscate 
pentru uz comercial. Metode de măsurare a performanţelor 
dea: 2019-03-01 
 
prEN IEC/ASTM 62885-6 
Aparate de curăţat suprafeţe. Partea 6: Aparate de 
curățare umedă a pardoselilor dure pentru uz casnic sau 
pentru utilizări similare. Metode de măsurare a 
performanţelor 
dea: 2019-03-01 
 
W33 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE JOASĂ 
TENSIUNE 
 
prEN IEC 60947-4-2:2018 
Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-2: Contactoare şi 
demaroare de motoare. Controlere şi demaroare cu 
semiconductoare pentru motoare de curent alternativ 
dea: 2019-03-15 
 
W37 TEHNOLOGIA PILELOR DE COMBUSTIE 
 
prEN IEC 62282-8-102:2018 
Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. 
Partea 8-102: Sisteme de stocare a energiei care 
utilizează module de celule cu combustibil în modul invers. 
Proceduri de testare a performanțelor membranei de 
schimb de protoni cu o singură celulă și stivă, inclusiv 
operarea inversă 
dea: 2019-03-08 
 
prEN IEC 62282-8-201:2018 
Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. 
Partea 8-201: Sisteme de stocare a energiei care 
utilizează module de celule cu combustibil în modul invers. 
Sisteme de alimentare de putere. Performanță 
dea: 2019-03-08 


